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ভস্ত প্রংা অল্লা তাযারায জনয। দরুদ  ারাভ ফরলতত হাক তযফারয  হপ্ররযত, রফশ্বজাাসনয যভত ভুাম্মদ াল্লাল্লাহু 
অরাআর যাাল্লাভ, তাাঁয রযফাযফগত  াথীসদয ঈয।  

অভযা অর-কাসযদা অযফ ঈদ্বীসয ে হথসক ুযা ঈম্মসত ভুররভাসক এফং রফসল কসয ভুজারদীনসদযসক - অরভয 
কভান্ডায অফু হুযাযযা কাসভ অয-রযরভ যরভাহুল্লা এয াাদাসতয ংফাদ রদরি।  

রতরন রজযত, রজাদ  অত্মতযাসগয হেসে সনক গ্রগাভী রছসরন। ম্প্ররত অসভরযকায চারকরফীন হরাসনয হফাভায অঘাসত 
রতরন াাদাত ফযণ কসযসছন। অভাসদয জাভাসতয রফরুসে কু্রসডায হজাসেয অক্রভণ রদনসক রদন হফসেআ চসরসছ। ত্রুয 
রফভানগুসরা ভুজারদসদয ঈয নফযত াভরা চাররসয মাসি। ত্রুয প্ররতরে ঘারে হথসক অভাসদয ঈয অক্রভসণয ভাসঝআ - 
জাভাযাসতয শুযা  হনতাসদয সফতাচ্চ ংখযক হথসক ভাসাযাযা গ্রণ কযা সযসছ। এ ভাসাযাযাআ াআখ খাসরদ ফাত্বারযপী 
ারপজাহুল্লাসক অরভয রনধতাযসণয হেসে কসর একভত সযসছন। ঈনাসক াআখ কাসভ অয-রযরভ যরভাহুল্লা এয ঈত্তযূরয 
রসসফ ভসনানীত কসয ফাআঅ ংঘরেত সযসছ অরাভদুররল্লা।  

হ ভুররভ ঈম্মা,  

ফততভান ভসয অনাসদয হনতাসদয হথসক সফতাচ্চ মতাসযয একজন অনাসদযসক রফদায জারনসযসছন। রতরন রছসরন অভাসদয 
ভসধয সত ভান একজন ফযরি। াআখ যরভাহুল্লা দুরনযাসত রজাসদয সথ সফতাচ্চ মতায হৌঁসছরছসরন। অসখযাসতয হেসে 
সফতাচ্চ ভমতাদা জতন কসযসছন - অয তা সি অল্লায যাস্তায াাদাত। এভনোআ অভযা ধাযণা করয।  

মরদ তায রফসিদ অভাসদয কষ্ট রদসি, নযরদসক ঈরন মা হচসযসছন তা হসয মাযাসত অভযা অনরিত। এভন ভৃতুয অভযা 
ফাআ রনসজসদয জনয অা করয এফং প্রসতযক তযফাদী ভুজারদ এরে জতন কযসত চায। অভযা জারন দুরনযা সি ধ্বংপ্রাপ্ত 
ফস্তু অয অল্লা তাযারায কাসছ ঈত্তভ ফযরিসদয জনয - মা যসযসছ তা রচযস্থাযী। তাআ ঈরন হম ভমতাদা হসযসছন তায জনয 
ঈনাসক ুংফাদ রদরি।  

অভযা অল্লা তা’অরায কাসছ প্রাথতনা করয, মাসত াআখ জান্নাতফাী াথীসদয াসথ রভররত সত াসযন। অল্লা অভাসদয 
ফাআসক হমন বাসরা এফং হদাসযসতয ঈয একরেত কসযন। াআখ হমভন ম্মাসনয াসথ হফাঁসচ রছসরন হতভরন ঈত্তভবাসফ 
ভৃতুযফযণ কসযসছন। অয মুসেয ভযদাসন ভৃতুয অভাসদয ূফতফততীসদয রনকে সনক অকারিত  ম্মাসনয রছর। 

হ অভাসদয ভুররভ ঈম্মা,  

াআখ কাসভ অয-রযরভ যরভাহুল্লা চসর হগসরন মখন তায ভয চসর এসসছ। রতরন জীফসনয হলরদসকয ভূরযফান 
ভযগুসরাসক কারেসযসছন ভযদাসনয নানান ঘেনাফরীয ভসধয। ভগ্র জীফসন রতরন করিন অত্মতযাগ  অল্লা তাযারা াসথ কৃত 
চুরিয ঈয রফচর রছসরন। জীফসনয দীঘত একো ভয রতরন রজাদ  কুযফারনয ভযদাসন কারেসযসছন। এভয সনক তযাগ- 
রতরতো, করিন রফদ  দস্ততায ঈয রফজযী এফং রফার দারযসত্বয হফাঝা ফন কসযসছন।  

রজাসদয ভযদাসনয এক প্রান্ত হথসক নয প্রান্ত, এক প্ররেণ ররফয হথসক নয প্ররেণ ররফসয হছাোছুরে কসযসছন। প্রসতযসক 
স্থাসনআ তায ফস্থান রছর প্ররতষ্ঠাতা, ঈদু্বেকাযী  ংীদায রসসফ। রতরন এআ সথয রতিতা  মুসেয প্রচণ্ডতা ভধয রদসয 
ূফতফততী াথীসদয দাঙ্ক নুযণ কসয রগসযসছন রনষ্ঠায াসথ। কর রযরস্থরতসত ধধমত  ফসযয চাদয রযধান কসযসছন। 
কখসনা রযফরততত ফা রফচুযত নরন। যসফয াসথ ঈত্তভ বাসফ রভররত ফায অাআ, প্ররতরে ভযদাসনআ রনসজয প্রাণসক াসত 
রনসয ছুসেসছন।  

াআখ যরভাহুল্লা এভন ফস্থায রফদায রনসযসছন মখন রফজয  পরতায ূমত ঈরদত যায ভয রনকেফততী। রতরন রছসন 
গবীয ন্ধকাসযয রফার কার যাত হপসর এসসছন। রনকেফততী রফজসযয ভাসঝ রযক যা মতন্ত রতরন তায কামতক্রভ, হপ্রাগ্রাভ, 
অসরাচনা  রদক-রনসদতনায হেসে দৃঢ় রছসরন।  



 

 

াআখ যরভাহুল্লা ভাযা রগসযসছন এভন ফস্থায মখন রজাসদয ভযদাসনয রকছু বাআসযয াসথ াোসতয জনয মারিসরন। রতরন 
কর সি হথসক রফে ফস্থায রফদায রনসযসছন  াাদাসতয ভৃতুয রাব কসযসছন আনা অল্লা। 

াআখ যরভাহুল্লা ঈম্মাসক কখসনা এভন ফস্থায হদখসত চান রন - মখন তাসদযসক রছন্ন-রফরিন্ন কযা সফ, দস্থ কযা সফ, 
ত্রু তাসদযসক রনসয হখরা কযসফ, তাসদয ম্মানসক রফনষ্ট কযসফ, তাসদয ম্মারনত স্থানগুসরাসক ধ্বং কযসফ এফং তাসদয 
ম্ভ্রভসক রছরনসয রনসফ।  

াআখ যরভাহুল্লা ১৯ তসক অপগারনস্থাসন রজাসদয জনয রজযত কযা ভুারজযসদয ন্তবুতি রছসরন। হখাসনআ রতরন 
প্ররেণ  প্রস্তুরত রনসযসছন। সফতাচ্চ তযাগ  কসষ্টয াসথ অর-পারুক প্ররেণ কযাসে াথীসদয াসথ ংগ্রণ 
কসযরছসরন। ফযকতভয ৯/১১ াভরায য অপগারনস্তাসন কু্রসডাযসদয রফরুসে মুসে ংগ্রণ কসযরছসরন এফং দৃঢ়তায াসথ 
ের রছসরন।  

এক ভয রযরস্থরতয রকায সয তায াথীসদয াসথ জারজযাতুর অযসফ রপসয অসন এফং াআখ অফু ফাীয যরভাহুল্লা 
এয াসথ আসযসভসন রজাসদয প্রস্তুরতয কাজ শুরু কসযন। হআ াসথ অসভরযকান কু্রসডাযসদয রফরুসে মুে চাররসয হমসত 
থাসকন।  

রতরন কুপপাযসদয করিন অক্রভসণয ভাসঝআ াথীসদযসক একরেত কযসত থাসকন। এ ফস্থায একভয রতরন হগ্রপতায ন  
সনক ফছয হজসরয যীোয রকায ন। রতরন হবসে না সয এোসক াােভ ধধসমতয াসথ গ্রণ কসযন। মতেণনা এআ 
হজসরয হদযার তায দৃঢ়তায াভসন হবসঙ সয এফং অরাভদুররল্লা সনক াথী হফয সয অসত েভ ন।  

রতরন াআখ অফু ফাীয যরভাহুল্লা’য াসথ এআ রজারদ জাভাসতয প্ররতষ্ঠাতাসদয একজন রছসরন। রতরন জাভাসতয রিারী 
রবরত্তসক প্ররতষ্ঠায হেসে ংগ্রণ কসযসছন এফং জাভাযাসতয ভূরযফান একজন দয রছসরন।  

াআখ যরভাহুল্লা কু্রসডায ত্রু  ভুররভ রফসশ্ব তাসদয হদায  ত্বাগুতসদযসক প্ররতত কযায কাসজ প্ররতজ্ঞাফে রছসরন। 
এোআ তায অসিারন, হচষ্টা-ভুজাাদা  তাযীসদয হেসে ফতপ্রথভ রফলয রছর।  

াআখ অফু ফাীয যরভাহুল্লায ভসয তানরজসভয াভরযক রফবাসগয দারযত্ব ারন কসযসছন। রতরন অফু ফাীয যর. এয 
সফতাত্তভ সমাগী  াামযকাযী রছসরন। াআখ ফাীয রফরবন্ন কাসজ ঈনাসক নাসযফ রসসফ গ্রণ কসযরছসরন।  

রতরন অসভরযকা, হৌরদ অযফ  আসযসভসনয প্রান এফং আসযসভসন আযাসনয অনুগতযীর হুথীসদয রফরুসে অবযন্তযীণ  
ফরযাগত াভরযক কামতক্রভগুসরা রযচারনা কযসতন । অসভরযকা  নযসদয রফরুসে রফরবন্ন ধযসনয অক্রভসণয সনকগুসরা 
রযকল্পনা গ্রণ কসযরছসরন।  

রতরন রফরবন্ন ঞ্চসরয মুসেয ফস্থা মতসফেণ কযসতন। আসযসভসনয ভুযতাদ ফারনী  রযা হুথী ফারনীয রফরুসে 
ভুজাররদনসদয ৃঙ্খরাফে কযা  াভরযক াভরায রযকল্পনায কাজ কসযসছন। হআ াসথ রফরবন্ন ভযদাসনয াভরযক কামতক্রভ 
 হগাসযিা রফবাসগয হদখাসানা কযসতন। ভুজারদসদয রফরুসে ত্রুয হগাসযিা কামতক্রসভয প্ররতসযাধ কযসত সফতাচ্চ হচষ্টা 
কযসতন।  

রনসজয ন্তসয অসভরযকায রফরুসে অক্রভসণয ভান হচতনা ধাযণ কযসতন এফং কামতক্রসভয হেসে ফাস্তফাযসনয হচষ্টা কযসতন। 
রতরন এোসক এভন অফযক ভসন কযসতন মা এরেসয মাযা ম্ভফ না। এয কাযণ র - অসভরযকা ভুররভসদয রফরুসে াভরা 
 কু্রসড মুসেয হনতৃত্ব রদসি। তাযা আহুদীসদযসক রপরররস্তসন অভাসদয বাআসদয ঈয রনমতাতসন াাময কযসছ। তায নুাযী 
 তাগুতসদযসক ভুররভ যাষ্ট্রগুসরাসত রেসক থাকসত াাময কযসছ - মাসত তাযা ভুররভসদয ঈয কতৃতত্ব কযসত াসয। আরাভ 
 ভুরভানসদয ম্মান রপরযসয অনায রসেয রযচাররত হমসকান আরাভী কামতক্রভসক ফন্ধ কসয রদসত হচষ্টা কযসছ। তায 
কামতক্রসভয কাযসণ অসভরযকা তাসক অক্রভণ কযা  হল কসয হদযায সফতাচ্চ হচষ্টা কসযসছ। তসফ অল্লা তাযারা াআসখয  



 

 

ভযসক দীঘত কসয রদসযসছন মাসত অসভরযকানসদয ঈয প্ররতসাধ রনসত াসযন।  

াআখ যরভাহুল্লা ধনযসদযসক হমাগয কসয গসে তুরা  প্রররেত কযায কাসজ খুফ অগ্রী রছসরন। রফরবন্ন াভরযক প্ররেণ 
কযাে, দাযা  রফসল হপ্রাগ্রাসভয ভাধযসভ তাসদযসক আরভ রো  ফাস্তফ প্ররেণ রদসতন। রফরবন্ন রফলসয গবীয আরসভয 
অসরাচনা কযসতন। রফরবন্ন াভরযক প্ররেণ কযাে  ঘারে প্ররতষ্ঠা কসযরছসরন, হমখান হথসক সনক ফীয ধরনক হফয 
সযসছ।  

রতরন ভুজারদসদয রফরবন্ন প্রজন্মসক গসে তুসরসছন। অপগারনস্থাসন  আসযসভসন রনসজ াভরযক প্ররেণ কযাসতন। রতরন রফরবন্ন 
রফলসয দাঈযা  হকাত ধতরয কসযরছসরন, মা হথসক ভুরভান  ভুজারদযা সনক ঈকৃত সযসছ। প্রসতযকো অসরাচনাসতআ 
ঈরন াথীসদয ভসধয হম ভস্ত বুরগুসরা হদখসতন তায ফযাাসয অসরাচনা কযসতন  নরত রদসতন। রতরন ঈম্মায ক অদায 
 ঈম্মাসক রযচারনায রযযসতয রযূণত নুাযী রছসরন।  

াআখ অফু ফাীয যরভাহুল্লা এয াাদাসতয য জাভাসতয হনতৃত্ব গ্রণ কসযসছন। রতরন অভাসদয জনয ঈত্তভ থপ্রদতক  
রিক অভানতদায রছসরন। তায ভসধয দারযসত্বয রফারতায  অভানসতয করিনতায নুবূরত রছর। কু্রসডায  তাসদয 
হগারাভগুসরা, অযফ হজাসেয নাসভ ত্রুসদয ঐকযফেতা, আসযসভসনয ত্বাগুত  রযা হুথী ভস্ত ত্রুসদয দ্বাযা - 
ভুজারদসদযসক ধ্বং কযায জসনয রম্মররত অক্রভসণয করিন চাসয ভসধয রতরন জাভাতসক যো কযা, ঈন্নরত কযা এফং 
রিক রদক-রনসদতনা  পরতায রদসক ধারফত কযসত হচষ্টা কসয হগসছন।  

াআসখয অখরাক রছর সনক ঈন্নত। কখসনাআ তায ভুচরক ার দূয সতা না। রতরন স্ববাফগত বাসফ সনক দযারু রছসরন। 
তায প্রচণ্ড অকলতণী রি রছর মায পসর ভানুসলয ন্তযভূ সজআ তায রদসক অকৃষ্ট ত। তায রফনয এভন রছর মায 
ফযাাসয তায কভতী ফাআ ােয রদসফ। প্রসতযসক াআখসক ভব্বত কযসতন এফং তায রদসক ধারফত সতন। মাযাআ াআখসক 
হদসখসছন  রভররত সযসছন ফাআ তাসক ভব্বত কসযসছন।  

হকান প্রতযাীসক রতরন রপরযসয রদসতন না। কাঈসক নরত  যাভত রদসত কৃণতা কযসতন না। প্রসতযকো ভানুলসক তায 
ভমতাদা নুমাযী ম্মান রদসতন।  

রতরন রছসরন দুনাযাতযাগী। ফাস্থান  রফরাী জীফন-মাসনয প্ররত অকৃষ্ট রছসরন না। অল্লা তাযারা ঈনাসক রফসৃ্তত যভসতয 
ন্তবুতি করুন এফং নফী, ররিক  ীদসদয াসথ তায ায করুন।  

হ অভাসদয ম্মারনত াআখ!  

অনায প্ররত ারাভ। অরন ধধমত ধাযণ কসযসছন, কষ্ট হসযসছন এফং অভাসদযসক রিকবাসফ রযচারনা কসযসছন। অনায 
ফযাাসয অভযা এভনোআ ধাযণা করয। অভযা অা যারখ, অরন অল্লা তা’অরায কাসছ সনক ঈচ্চ ভমতাদায রধকাযী 
সযসছন।  

মরদ অনায রফসিদ অভাসদযসক কষ্ট রদসি, রকন্তু এো হজসন খুর সফন হম - অভযা একআ সথ ের যসযরছ  অল্লা 
তা’অরায যাদা হথসক ুংফাদ গ্রণ কযরছ। তায যভসতয জান্নাসতয ঈত্তভ ফাস্থাসন ফাআ একরদন একরেত ফ 
আনাঅল্লা।  

হ াআখ,  

অরন প্রান্ত ন্তসয ঘুরভসয থাকুন। হকননা অরন এভন রকছু ফযরিসক হযসখ হগসছন মাযা অল্লায জনয রনসজসদযসক রফরক্র 
কসয রদসযসছন এফং এআ সথ ফরকছু তযাগ কযাসক সজ গ্রণ কসয রনসযসছ। তাযা অনায নুৃত সথ করিন রফদ  
ভুরফসতয ভসধয দৃঢ়-ের যসযসছন। তাসদয এভন ঈাঁচু রম্মত যসযসছ মা রফসদয ভয াােসক যাস্তা হথসক যাসত েভ।  



 

 

তাসদয ন্তয অল্লা তা’অরায ুংফাসদয যাদাসত প্রান্ত। তাসদয অত্মভমতাদা এভন, মা অল্লা ছাো নয কাসযা াভসন 
ঝুাঁসক না। এআ রফলসযআ অভযা অনায াসথ থ কসযরছ অয এভনআ বাসফআ অনায াথীযা দ্বীসনয ঈয ের যসযসছন।  

অভাসদয অরভয, হনতা  কভান্ডাযসদয াাদাত ক্ব সথয অফযকীয রফলয এফং এআ হভাফাযক সথয অসরাকফরততকা। 
হকননা এো সি এভন মুে হমখাসন অভাসদয অরভয  আভাভগণ রধক গ্রয সয থাসকন। তাআ াআসখয াাদাত 
রফজসযয থ চরায অভাসদযসক প্রবারফত কযসফ না। অল্লা তাযারায ঈয ঈত্তভ ধাযণায রযফততন অনসফ না এফং বরফলযৎ 
রফজসযয ুংফাসদ অভযা তা সফা না আনা অল্লা। হআ াসথ অভীসযয ভৃতুয অভাসদয ভসনাফরসক হবসে রদসফ না, 
অভাসদযসক দৃঢ় প্ররতজ্ঞা হথসক রফচুযত কযসফ না, অভাসদয াথীসদয ভসধয পাের ৃরষ্ট কযসফ না আনা অল্লা। হকননা অভযা 
অভাসদয ফ রফলযসক অল্লা তাযারায ঈয নযস্ত কসয রদসযরছ। অল্লাআ অভাসদয াামযকাযী রববাফক। হম তাাঁয কাসছ 
রনসজসক স হদয, রতরন তায জনয মসথষ্ট। অল্লা কখসনাআ তায ফনু্ধসদযসক হছসে হদন না। অল্লা তা'অরা ফসরনঃ 

 

ُتْم َعَلٰى َأْعَقاِبُكمْ  ۚ   َخَلْت ِمن قَ ْبِلِه الرُُّسلُ َوَما ُُمَمٌَّد ِإَّلَّ َرُسوٌل َقْد  ًئا ۚ   َأفَِإن مَّاَت َأْو قُِتَل انَقَلب ْ  َوَسَيْجِزي اللَّ ُه الشَّاِكرِينَ  ۚ   َوَمن يَنَقِلْب َعَلٰى َعِقبَ ْيِه فَ َلن َيُضرَّ اللَّ َه َشي ْ
﴿٤١١﴾ 

ভুাম্মদ, একজন যাূর ছাো অয রকছু নন; তায অসগ অয সনক যাূর গত সযসছন। রতরন মরদ ভৃতুযফযণ কসযন থফা 
তাসক মরদ ীদ কযা য তসফ রক হতাভযা দ্বীন হথসক ঈসটা রদসক রপসয মাসফ? াফধান, হতাভাসদয হম হকঈ জাসররযাসতয 
রদসক অফায রপসয মাসফ হ অল্লায দ্বীসনয াভানযতভ েরত াধন কযসত াযসফ না। অল্লা তাযারা ফযআ দৃঢ়সচতা  

কৃতজ্ঞ ফািাসদযসক ুযসৃ্কত কযসফন। (ূযা অসর আভযান-১৪৪) 

 

নয অযাসত ফসরনঃ-  

 

 ﴾٤١١﴿ َواللَّ ُه ُيُِبُّ الصَّاِبرِينَ  ۚ   اللَّ ِه َوَما َضُعُفوا َوَما اْسَتَكانُواَأَصابَ ُهْم ِف َسِبيِل  مِّن نَِّبٍّ قَاَتَل َمَعُه رِبِّيُّوَن َكِثرٌي َفَما َوَهُنوا ِلَما وََكأَِيّن

কত নফী মুে কসযরছসরন। মুেসেসে তাাঁসদয সে রছর তাাঁসদযআ একরনষ্ঠ ফহু নুাযী। রকন্তু অল্লায সথ চরায জনয হমফ 
রফদ  ংকে এসসছ তাসত তাযা কখন তা নরন, রফচররত নরন এফং ত্রুসদয কাসছ অত্মভতণ কসযনরন। অয 

অল্লাসতা ধধমতীরসদযআ বাসরাফাসন। (ূযা অসর আভযান-১৪৬) 

 

ুতযাং অভাসদয দ্বীন  রজাদ হকান াামযকাযী ফা ফযরিয াসথ ীভাফে ফা েকতমুি নয। ফযং অভাসদয দ্বীন সি 
অল্লা তাযারা  তাাঁয াাসময রিারী। ূসফত হমভন অল্লা তাযারা আরাভসক াাময কসযসছন রিক হতভরন বরফলযসত 
াাময কযসফন। অভাসদয যসফয ফযাাসয অভাসদয এভনআ ধাযণা এফং এভনবাসফ অভযা অল্লা তাযারায যাদাসক গ্রণ 
কসযরছ।  

ভাভরুরক ুরতান াআপুরিন কুতুজ এয কথা কতআ না ুিয হমভনো াসপজ আফসন কাীয তায ‘অর রফদাযা যান রনাযা’হত 
ঈসল্লখ কসযসছন। অআন জারুসতয মুসে রকছু অরভয ঈনাসক মুসেয ভযদাসন ােসত হদসখ ফরসরন - অরন হকন ভুসকয 
হঘাোয চেসরন না? মরদ হকাসনা ত্রু অনাসক হদখসত ায তাসর হতা তযা কসয হপরসফ এফং অনায ফততভাসন আরাভ 
ধ্বং সয মাসফ। তখন রতরন ফরসরনঃ-  

অরভ হতা এখন জান্নাসতয রদসক যনা ফ, অয আরাসভয জনয এভন একজন যফ যসযসছন রমরন আরাভসক হছসে রদসফন না।  
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অভায ূসফত সনক ফে ফযরিযা রনত সযসছন, রকন্তু অল্লা তাযারা আরাসভয জনয এভন ফযরিসক দাাঁে করযসয রদসযসছন  

মাযা এোসক যো কযসফ। তাআ আরাভ কখসনা দুফতর সফ না। 

অরাভদুররল্লা ফততভাসন রজাসদয ভযদাসনয ফাযাকা কখসনাআ হল ফায নয। মখন অভযা াআসখয াাদাসতয অসরাচনা 
করয তখন এরফলযো অভাসদযসক অনরিত কসয। কাযণ রতরন ভুররভ ঈম্মাসয জনয ুংফাদ এফং ত্রুফারনীসক তায রনজ 
বূরভসত অক্রভসণয ভধয রদসয রনসজয জীফন  রজারদ কামতক্রভসক পরবাসফ হল কসযসছন। রতরন দুরনযা হথসক গত সযসছন 
ত্রুসদয ঈয প্ররতসাধ রনসত রনসত হমভনো তায ঈয হনযা সযসছ।  

(াআসখয কথাঃ-  

অভযা এ মতাসয এস অনাসদযসক যাদা রদরি, রনশ্চযআ অভযা অভাসদয সথ রফচর যসযরছ এফং অভযা কখসনাআ 
ভুররভ ঈম্মসতয কষ্টকয রফলযগুসরাসক হছসে রদসফা না। অয অনাযা অভাসদয হথসক দুআো ুংফাসদয হম হকান একো 
শুনসফন, যত অল্লা তাযারা রিসত াাময থফা াাদত। অভযা অল্লা তারায কাসছ অভযা দৃঢ়তা প্রাথতনা করয এফং এআ 
চুরিয ঈয েরতা - রফচরতা অা করয। অভযা ভুররভ ঈম্মাসক ফীয ীদ হভাাম্মদ রফন াইদ অ-াভযানী 
যরভাহুল্লা এয াাদাসতয ংফাদ রদরি। অল্লা তাযারা তায ফস্থানসক ঈাঁচু করুন, ভমতাদা ফৃরে করুন এফং জান্নাসত সনক 
ঈচ্চ ভমতাদা দান করুন।  

রতরন ত্রু ফারনীয ঈয অত্মঘাতী াভরা কসযরছসরন। এো রছর অসভরযকান রফভান ফারনীয একরে ঘাাঁরে - মা হলারযডা 
সযয হনাসকারাসত ফরস্থত। অল্লা তাযারা ঈনাসক যভত দান করুন এফং ঈম্মসত ভুররভায ে হথসক ঈত্তভ প্ররতদান 
দান করুন।)  

অসভরযকানযা হমভন অভাসদযসক তযা কযসছ, অভযা তাসদযসক তযা কসযরছ হনাসকারা ঘারেসত। হমভনবাসফ তাযা 
অভাসদযসক অত কসযসছ, অভযা তাসদযসক অত কসযরছ। রকন্তু প্ররতদান ভান নয। কাযণ অভাসদয ীদযা জান্নাসত 
অয তাসদয রনতযা জাান্নাসভ। অভাসদয ীদযা ঈচ্চ ভমতাদায রদসক অকৃষ্ট থাসক অয তাসদয রনতযা দস্থতায ভৃতুয 
ফযণ কসয।  

অভাসদয ফতসল কথা সি - ভস্ত প্রংা অল্লা তাযারায জনয। 

 

 

***************** 


